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ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ I nDÁIL LE MÉADAIR
UISCE A SHUITEÁIL AGUS A CHOTHABHÁIL I
dTEAGHAISÍ; CHUN NA CRÍCHE SIN DO DHÉANAMH
SOCRÚ MAIDIR LE BORD GÁIS ÉIREANN
D’FHOIRMIÚ FOCHUIDEACHTA AGUS MAIDIR LE
BORD GÁIS ÉIREANN AGUS AN FHOCHUIDEACHTA
SIN DO CHOMHLÍONADH FEIDHMEANNA ÁIRITHE
FAOIN ACHT UM SHEIRBHÍSÍ UISCE, 2007; DO LEASÚ
AN ACHTA GÁIS, 1976 AGUS AN ACHTA UM
SHEIRBHÍSÍ UISCE, 2007; DO DHÉANAMH SOCRÚ
MAIDIR LE BORD GÁIS ÉIREANN AGUS AN
FHOCHUIDEACHTA SIN DO BHAILIÚ FAISNÉIS
ÁIRITHE; AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH
NITHE A BHAINEANN LEIS AN MÉID SIN.

[20 Márta 2013]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

1.—(1) Féadfar an tAcht um Sheirbhísí Uisce, 2013 a ghairm den
Acht seo.

(2) Tiocfaidh an tAcht seo i ngníomh cibé lá nó laethanta a
cheapfaidh an tAire le hordú nó le horduithe i gcoitinne nó faoi
threoir aon chríche nó forála áirithe, agus féadfar laethanta éagsúla
a cheapadh amhlaidh chun críoch éagsúil nó le haghaidh forálacha
éagsúla.

2.—San Acht seo—

ciallaíonn “Acht 1963” Acht na gCuideachtaí, 1963;

ciallaíonn “Acht 1976” an tAcht Gáis, 1976;

ciallaíonn “Acht 1999” an tAcht um Rialáil Leictreachais, 1999;

ciallaíonn “Acht 2001” an tAcht Rialtais Áitiúil, 2001;

ciallaíonn “Acht 2007” an tAcht um Sheirbhísí Uisce, 2007;

ciallaíonn “Bord” Bord Gáis Éireann;
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ciallaíonn “Coimisiún” an Coimisiún um Rialáil Fuinnimh arna
bhunú faoi alt 8 d’Acht 1999;

forléireofar “leas ábhartha” de réir alt 2(3) den Acht um Eitic in
Oifigí Poiblí, 1995;

ciallaíonn “Aire” an tAire Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil;

tá le “fochuideachta” an bhrí a shanntar dó le halt 4;

tá le “údarás seirbhísí uisce” an bhrí chéanna atá leis in Acht 2007.

3.—Déanfar na caiteachais a thabhóidh an tAire ag riaradh an
Achta seo a íoc, a mhéid a cheadóidh an tAire Caiteachais Phoiblí
agus Athchóirithe, as airgead a sholáthróidh an tOireachtas.

CUID 2

Fochuideachta

4.—Déanfaidh an Bord, tar éis dul i gcomhairle leis an Aire, leis
an Aire Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha agus leis
an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, a chur faoi deara
cuideachta phríobháideach a bheidh faoi theorainn scaireanna (dá
ngairtear “an fhochuideachta” san Acht seo) agus de réir na
gcoinníollacha a leagtar síos san Acht seo a fhoirmiú agus a chlárú
faoi Achtanna na gCuideachtaí.

5.—(1) Tabharfar Uisce Éireann ar an bhfochuideachta sa
Ghaeilge agus Irish Water sa Bhéarla.

(2) Ní bheidh feidhm ag mír (b) d’fho-alt (1) d’alt 6 (arna cur
isteach le halt 3 d’Acht na gCuideachtaí (Leasú), 1983 agus leis an
gCéad Sceideal a ghabhann leis an gcéanna) d’Acht 1963 maidir leis
an bhfochuideachta.

(3) Ní shonrófar i meabhrán comhlachais na fochuideachta
scairchaipiteal údaraithe atá éagsúil le cibé méid a chinnfidh an
tAire, le toiliú an Aire Airgeadais agus an Aire Caiteachais Phoiblí
agus Athchóirithe.

(4) Eiseofar aon scair amháin sa chuideachta chuig an mBord,
agus, de na scaireanna sa chuideachta a bheidh fágtha, eiseofar a
leath díobh chuig an Aire agus eiseofar a leath díobh chuig an Aire
Airgeadais.

(5) Ní ghabhfaidh aon chearta vótála sa chuideachta le haon
cheann de na scaireanna a eiseofar chuig an Aire nó chuig an Aire
Airgeadais de réir fho-alt (4).

(6) Ní dhéanfaidh an Bord, gan toiliú an Aire agus an Aire
Airgeadais, an scair a eisítear chuige de réir fho-alt (4) a choimhthiú.

6.—(1) Beidh meabhrán comhlachais na fochuideachta i cibé
foirm i gcomhréir leis an Acht seo a cheadóidh an tAire le toiliú an
Aire Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha agus an Aire
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.
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(2) Beidh airteagail chomhlachais na fochuideachta i cibé foirm i
gcomhréir leis an Acht seo a cheadóidh an tAire le toiliú an Aire
Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha agus an Aire
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.

(3) D’ainneoin aon ní in Achtanna na gCuideachtaí, maidir le
haon athrú ar an meabhrán comhlachais nó ar na hairteagail
chomhlachais, ní bheidh sé bailí ná éifeachtúil mura ndéantar é le
ceadú roimh ré ón Aire arna thabhairt le toiliú an Aire Cumarsáide,
Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha agus an Aire Caiteachais
Phoiblí agus Athchóirithe.

7.—(1) Scoirfidh stiúrthóir ar an bhfochuideachta de bheith
cáilithe, agus scoirfidh sé nó sí de bheith ina stiúrthóir ar an
bhfochuideachta, más rud é—

(a) go mbreithnítear ina fhéimheach é nó ina féimheach í,

(b) go ndéanann sé nó sí imshocraíocht nó comhshocraíocht
le creidiúnaithe,

(c) go ngearrann cúirt dlínse inniúla téarma príosúnachta air
nó uirthi,

(d) go gciontaítear é nó í in aon chion indíotáilte i ndáil le
cuideachta,

(e) go gciontaítear é nó í i gcion lena ngabhann calaois nó
mímhacántacht, cibé acu is i ndáil le cuideachta nó nach
ea, nó

(f) go ndéantar ordú ina thaobh nó ina taobh faoi alt 160
d’Acht na gCuideachtaí, 1990.

(2) Is alt é seo i dteannta, agus ní in ionad, aon fhorála
d’Achtanna na gCuideachtaí ar dá bua nach bhfuil duine cáilithe
chun bheith, nó a scoirfidh duine de bheith, ina stiúrthóir ar
chuideachta.

8.—(1) I gcás, maidir le stiúrthóir ar an bhfochuideachta—

(a) go n-ainmneofar é nó í mar chomhalta de Sheanad
Éireann,

(b) go dtoghfar é nó í mar chomhalta de cheachtar Teach den
Oireachtas nó chun bheith ina chomhalta nó ina comhalta
de Pharlaimint na hEorpa, nó

(c) go measfar, de bhun Chuid XIII den Dara Sceideal a
ghabhann le hAcht 1997, é nó í a bheith tofa chun na
Parlaiminte sin,

scoirfidh sé nó sí air sin de bheith ina stiúrthóir ar an
bhfochuideachta.

(2) I gcás, maidir le comhalta d’fhoireann na fochuideachta—

(a) go n-ainmneofar é nó í mar chomhalta de Sheanad
Éireann,
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(b) go dtoghfar é nó í mar chomhalta de cheachtar Teach den
Oireachtas nó chun bheith ina chomhalta nó ina comhalta
de Pharlaimint na hEorpa, nó

(c) go measfar, de bhun Chuid XIII den Dara Sceideal a
ghabhann le hAcht 1997, é nó í a bheith tofa chun na
Parlaiminte sin,

scoirfidh sé nó sí air sin de bheith ina chomhalta nó ina comhalta
d’fhoireann na fochuideachta.

(3) Aon duine a bheidh de thuras na huaire i dteideal faoi Bhuan-
Orduithe ceachtar Tí den Oireachtas suí sa Teach sin nó atá ina
chomhalta nó ina comhalta de Pharlaimint na hEorpa, beidh sé nó
sí, fad a bheidh sé nó sí i dteideal amhlaidh nó ina chomhalta nó ina
comhalta den sórt sin, dícháilithe chun bheith ina stiúrthóir ar an
bhfochuideachta nó ina chomhalta nó ina comhalta d’fhoireann na
fochuideachta.

(4) San alt seo, ciallaíonn “Acht 1997” an tAcht um Thoghcháin
do Pharlaimint na hEorpa, 1997.

9.—(1) Más rud é go n-eascróidh aon cheann de na nithe seo a
leanas ag cruinniú de na stiúrthóirí ar an bhfochuideachta, eadhon—

(a) socrú ar páirtí ann an fhochuideachta nó socrú den sórt sin
a bheidh beartaithe, nó

(b) conradh nó comhaontú eile leis an bhfochuideachta nó
conradh nó comhaontú eile den sórt sin a bheidh
beartaithe,

ansin, maidir le haon stiúrthóir ar an bhfochuideachta a bheidh i
láthair ag an gcruinniú agus a mbeidh leas ábhartha aige nó aici sa
ní seachas ina cháil nó ina cáil mar stiúrthóir den sórt sin—

(i) nochtfaidh sé nó sí ag an gcruinniú do na stiúrthóirí eile
ar an bhfochuideachta a bheidh i láthair go bhfuil an leas
sin aige nó aici agus an cineál leasa é,

(ii) ní imreoidh sé nó sí tionchar, ná ní fhéachfaidh sé nó sí le
tionchar a imirt, ar bhreith a bheidh le tabhairt i ndáil
leis an ní,

(iii) fanfaidh sé nó sí as láthair ón gcruinniú nó ón gcuid sin
den chruinniú ar lena linn a bheidh an ní á phlé,

(iv) ní ghlacfaidh sé nó sí aon pháirt in aon phlé a dhéanfar
maidir leis an ní, agus

(v) ní vótálfaidh sé nó sí ar bhreith maidir leis an ní.

(2) I gcás go nochtfar leas ábhartha de bhun an ailt seo, déanfar
an nochtadh a thaifeadadh i miontuairiscí an chruinnithe lena
mbaineann agus, fad a bheifear ag plé leis an ní lena mbaineann an
nochtadh ag an gcruinniú, ní áireofar an stiúrthóir a dhéanann an
nochtadh sa chóram don chruinniú.

(3) I gcás go n-eascróidh ceist ag cruinniú de na stiúrthóirí ar an
bhfochuideachta i dtaobh arbh ionann nó nárbh ionann iompraíocht
áirithe, dá ndéanfadh stiúrthóir ar an bhfochuideachta dá réir, agus
mainneachtain aige nó aici ceanglais fho-alt (1) a chomhlíonadh,
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féadfaidh cathaoirleach an chruinnithe, faoi réir fho-alt (4), an cheist
a chinneadh, agus is breith chríochnaitheach a bheidh i mbreith an
chathaoirligh, agus i gcás go gcinnfear ceist den sórt sin amhlaidh,
déanfar sonraí an chinnidh a thaifeadadh i miontuairiscí an
chruinnithe.

(4) Más rud é, ag cruinniú de na stiúrthóirí ar an bhfochuideachta,
gurb é nó gurb í cathaoirleach an chruinnithe an stiúrthóir a mbeidh
ceist lena mbaineann fo-alt (3) le cinneadh ina leith, ansin déanfaidh
na stiúrthóirí eile ar an bhfochuideachta a bheidh i láthair ag an
gcruinniú duine dá líon a roghnú chun bheith ina chathaoirleach nó
ina cathaoirleach ar an gcruinniú chun an cheist lena mbaineann a
chinneadh.

(5) (a) I gcás gur deimhin leis an Aire gur sháraigh stiúrthóir ar
an bhfochuideachta fo-alt (1), féadfaidh an tAire, más cuí
leis nó léi, a ordú don Bhord an stiúrthóir sin a chur as
oifig agus déanfaidh an Bord de réir an ordacháin sin.

(b) I gcás go gcuirfear duine as oifig de bhun ordacháin faoin
bhfo-alt seo, beidh sé nó sí dícháilithe as sin amach chun
bheith ina stiúrthóir ar an bhfochuideachta.

(6) Ní bheidh feidhm ag alt 194 (arna leasú le halt 2 d’Acht na
gCuideachtaí (Leasú), 2009) d’Acht 1963 maidir le stiúrthóir ar an
bhfochuideachta.

10.—(1) I gcás go mbeidh leas ábhartha ag comhalta d’fhoireann
na fochuideachta, ar shlí eile seachas ina cháil nó ina cáil mar
chomhalta den sórt sin, in aon chonradh, comhaontú nó socrú, ar
páirtí ann an fhochuideachta, nó in aon chonradh, comhaontú nó
socrú den sórt sin a bheidh beartaithe—

(a) nochtfaidh an duine sin a leas, agus cineál an leasa, don
fhochuideachta,

(b) ní ghlacfaidh an duine sin aon pháirt i gcaibidil an
chonartha, an chomhaontaithe nó an tsocraithe ná in aon
phlé ag an bhfochuideachta nó ag comhaltaí d’fhoireann
na fochuideachta i ndáil leis an gcéanna, agus

(c) ní imreoidh an duine sin tionchar, ná ní fhéachfaidh sé nó
sí le tionchar a imirt, ar bhreith a bheidh le tabhairt i
ndáil leis an ní ná ní dhéanfaidh sé nó sí aon mholadh i
ndáil leis an gconradh, leis an gcomhaontú nó leis an
socrú.

(2) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) maidir le conarthaí fostaíochta
nó conarthaí fostaíochta beartaithe a bheidh ag comhaltaí
d’fhoireann na fochuideachta leis an bhfochuideachta.

(3) I gcás go sáróidh duine an t-alt seo, féadfaidh an
fhochuideachta cibé athruithe is cuí léi a dhéanamh ar théarmaí agus
coinníollacha fostaíochta an duine nó conradh fostaíochta an duine
a fhoirceannadh.

11.—(1) Ní nochtfaidh duine faisnéis faoi rún a gheobhaidh sé nó
sí le linn dó nó di feidhmeanna a chomhlíonadh mar stiúrthóir ar an
bhfochuideachta nó mar chomhalta d’fhoireann na fochuideachta, nó
mar chomhairleoir nó sainchomhairleoir don fhochuideachta, nó mar
chomhalta d’fhoireann comhairleora nó sainchomhairleora den sórt
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sin mura mbeidh sé nó sí údaraithe go cuí ag an bhfochuideachta
chun é sin a dhéanamh.

(2) Ní oibreoidh fo-alt (1) chun a thoirmeasc ar dhuine dá
dtagraítear san fho-alt sin faisnéis faoi rún a nochtadh don Bhord.

(3) San alt seo, folaíonn “faisnéis faoi rún”—

(a) faisnéis a mbeidh sé sainráite ag an bhfochuideachta ina
leith go bhfuil sí faoi rún, maidir le faisnéis áirithe nó
maidir le faisnéis d’aicme nó de thuairisc áirithe, agus

(b) tograí de chineál tráchtála nó tairiscintí arna gcur faoi
bhráid na fochuideachta ag conraitheoirí,
sainchomhairleoirí nó aon duine eile.

12.—(1) (a) Féadfaidh an Bord, chun críocha an Achta seo agus le
toiliú an Aire, an Aire Cumarsáide, Fuinnimh agus
Acmhainní Nádúrtha, an Aire Airgeadais agus an Aire
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, airgead (lena n-
áirítear airgead in airgeadra seachas airgeadra an Stáit) a
fháil ar iasacht ó cibé daoine is cuí leis, cibé trí bhintiúir
(nó fiach-urrús eile) a eisiúint nó ar shlí eile.

(b) Féadfaidh an fhochuideachta, chun críocha an Achta seo
agus le toiliú an Aire, an Aire Cumarsáide, Fuinnimh
agus Acmhainní Nádúrtha, an Aire Airgeadais agus an
Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, airgead (lena
n-áirítear airgead in airgeadra seachas airgeadra an Stáit)
a fháil ar iasacht ó cibé daoine, seachas an Bord, is cuí
leí, cibé trí bhintiúir (nó fiach-urrús eile) a eisiúint nó ar
shlí eile.

(c) Ní mó ná €500,000,000 comhiomlán an airgid arna fháil ar
iasacht faoin bhfo-alt seo aon tráth áirithe.

(2) Chun críocha an ailt seo, aon airgead a gheofar ar iasacht in
airgeadra seachas airgeadra an Stáit, measfar gur coibhéis é in
airgeadra an Stáit don airgead a fuarthas ar iasacht iarbhír, agus an
choibhéis sin á ríomh de réir an ráta iomlaoide, tráth na hiasachta a
fháil, don airgeadra sin agus d’airgeadra an Stáit.

(3) Chun críocha an Achta seo, féadfaidh an Bord, ó am go ham,
airgeadh a thabhairt ar iasacht don fhochuideachta as airgead a
fhaightear ar iasacht de réir mhír (a) d’fho-alt (1).

(4) Is alt i dteannta, agus ní alt in ionad, alt 23 d’Acht 1976 an t-
alt seo.

13.—(1) (a) I ndáil le hiasachtaí ag an mBord faoi alt 12, féadfaidh
an tAire Airgeadais, tar éis dul i gcomhairle leis an Aire,
ráthaíocht a thabhairt, i cibé foirm agus ar cibé modh
agus i cibé airgead (lena n-áirítear airgead in airgeadra
seachas airgeadra an Stáit) agus ar cibé téarmaí agus
coinníollacha is cuí leis nó léi, maidir le haisíoc cuí
phríomhshuim aon airgid ag an mBord a fuair an Bord
ar iasacht nó maidir le haisíoc cuí tráthchodanna nó
méideanna eile airgid a dhlitear den Bhord faoi chonradh
a rinne an Bord nó maidir le híoc úis ar aon airgead,
tráthchuid nó méid den sórt sin, nó maidir leis an aisíoc
príomhshuime nó maidir le híoc na dtráthchodanna nó na
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méideanna sin, de réir mar a bheidh, araon agus maidir le
híoc an úis, agus féadfar a áireamh in aon ráthaíocht den
sórt sin ráthaíocht coimisiún agus caiteachais
theagmhasacha de dhroim na n-iasachtaí nó an chonartha
sin a íoc.

(b) I ndáil le hiasachtaí ag an bhfochuideachta faoi alt 12,
féadfaidh an tAire Airgeadais, tar éis dul i gcomhairle
leis an Aire, ráthaíocht a thabhairt, i cibé foirm agus ar
cibé modh agus i cibé airgead (lena n-áirítear airgead in
airgeadra seachas airgeadra an Stáit) agus ar cibé téarmaí
agus coinníollacha is cuí leis nó léi, maidir le haisíoc cuí
phríomhshuim aon airgid ag an bhfochuideachta a fuair
an fhochuideachta ar iasacht nó maidir le haisíoc cuí
tráthchodanna nó méideanna eile airgid a dhlitear den
fhochuideachta faoi chonradh a rinne an fhochuideachta
nó maidir le híoc úis ar aon airgead, tráthchuid nó méid
den sórt sin, nó maidir leis an aisíoc príomhshuime nó
maidir le híoc na dtráthchodanna nó na méideanna sin,
de réir mar a bheidh, araon agus maidir le híoc an úis,
agus féadfar a áireamh in aon ráthaíocht den sórt sin
ráthaíocht coimisiún agus caiteachais theagmhasacha de
dhroim na n-iasachtaí nó an chonartha sin a íoc.

(2) I gcás go dtabharfar nó gur tugadh ráthaíocht faoin alt seo,
tabharfaidh an Bord nó an fhochuideachta, de réir mar is cuí, má
cheanglaíonn an tAire Airgeadais amhlaidh, cibé urrús dó nó di (lena
n-áirítear bintiúir) a shonrófar sa cheanglas chun a urrú don Aire
Airgeadais go n-aisíocfar aon airgead a dhlífidh sé nó sí a íoc nó a
d’íoc sé nó sí faoin ráthaíocht.

(3) Déanfaidh an tAire Airgeadais, a luaithe is féidir tar éis
dheireadh gach bliana airgeadais, ráiteas a leagan faoi bhráid gach
Tí den Oireachtas ina leagfar amach na nithe seo a leanas maidir le
gach ráthaíocht faoin alt seo a bheidh tugtha le linn na bliana sin nó
a bheidh tugtha aon tráth roimh thosach na bliana sin agus a bheidh
i bhfeidhm i dtosach na bliana sin—

(a) sonraí na ráthaíochta,

(b) i gcás aon íocaíocht a bheith déanta aige nó aici faoin
ráthaíocht roimh dheireadh na bliana sin, méid na
híocaíochta agus an méid (más ann) a aisíocadh leis nó
léi de dhroim na híocaíochta, agus

(c) an méid airgid faoi réim na ráthaíochta a bhí gan íoc i
ndeireadh na bliana sin.

(4) (a) Maidir le hairgead a d’íoc an tAire Airgeadais faoi
ráthaíocht lena mbaineann mír (a) d’fho-alt (1),
déanfaidh an Bord é a aisíoc leis an Aire Airgeadais (mar
aon le hús air de réir cibé ráta nó rátaí a cheapfaidh sé
nó sí) laistigh de cibé tréimhse ó dháta na híocaíochta
ag an Aire Airgeadais a shonróidh sé nó sí tar éis dul i
gcomhairle leis an mBord.

(b) Maidir le hairgead a d’íoc an tAire Airgeadais faoi
ráthaíocht lena mbaineann mír (b) d’fho-alt (1),
déanfaidh an fhochuideachta é a aisíoc leis an Aire
Airgeadais (mar aon le hús air de réir cibé ráta nó rátaí
a cheapfaidh sé nó sí) laistigh de cibé tréimhse ó dháta
na híocaíochta ag an Aire Airgeadais a shonróidh sé nó
sí tar éis dul i gcomhairle leis an bhfochuideachta.
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(5) I gcás nár aisíocadh an t-airgead ina iomlán nó aon chuid de
a cheanglaítear le fo-alt (4) a aisíoc leis an Aire Airgeadais de réir
an fho-ailt sin, aisíocfar an méid a bheidh gan íoc amhlaidh leis an
bPríomh-Chiste as airgead a sholáthróidh an tOireachtas.

(6) D’ainneoin airgead a sholáthar faoi fho-alt (5) chun méid a
aisíoc leis an bPríomh-Chiste, leanfaidh an Bord nó an
fhochuideachta, de réir mar a bheidh, de bheith faoi dhliteanas ag
an Aire Airgeadais i leith an méid sin agus aisíocfaidh an Bord nó
an fhochuideachta, de réir mar is cuí, an méid sin (mar aon le hús
air de réir cibé ráta nó rátaí a cheapfaidh an tAire Airgeadais) leis
an Aire Airgeadais ag cibé tráthanna agus i cibé tráthchodanna a
cheapfaidh sé nó sí agus, mura n-aisíocfar é mar a dúradh agus gan
dochar d’aon mhodh gnóthaithe eile, beidh sé inghnóthaithe aige nó
aici ón mBord nó ón bhfochuideachta, de réir mar is cuí, mar fhiach
conartha shimplí in aon chúirt dlínse inniúla.

(7) I ndáil le ráthaíocht faoin alt seo in airgead in airgeadra
seachas airgeadra an Stáit—

(a) gach tagairt do phríomhshuim, gach tagairt do
thráthchodanna nó do mhéideanna eile airgid, gach
tagairt d’ús agus an tagairt do choimisiún agus caiteachais
theagmhasacha i bhfo-alt (1), glacfar gur tagairt í don
choibhéis in airgeadra an Stáit don phríomhshuim iarbhír,
do na tráthchodanna nó do na méideanna eile airgid
iarbhír, don ús iarbhír nó don choimisiún agus do na
caiteachais theagmhasacha iarbhír, de réir mar is cuí,

(b) an tagairt don mhéid airgid i mír (c) d’fho-alt (3), glacfar
gur tagairt í don choibhéis in airgeadra an Stáit don
mhéid airgid iarbhír, agus an choibhéis sin á ríomh de
réir an ráta iomlaoide de thuras na huaire don airgeadra
sin agus d’airgeadra an Stáit, agus

(c) gach tagairt d’airgead i bhfo-ailt (4), (5) agus (6), glacfar
gur tagairt í do chostas an airgid iarbhír in airgeadra an
Stáit.

14.—(1) An t-airgead go léir a bheidh ag teastáil ó am go ham ón
Aire Airgeadais faoi chomhair suimeanna a thiocfaidh chun bheith
iníoctha aige nó aici faoi alt 13, airleacfar é as an bPríomh-Chiste nó
as a thoradh fáis.

(2) Féadfaidh an tAire Airgeadais, chun soláthar a dhéanamh
d’airleacain as an bPríomh-Chiste faoin alt seo, aon suimeanna a
bheidh ag teastáil chuige sin a fháil ar iasacht ar urrús an Phríomh-
Chiste nó a thoradh fáis agus, d’fhonn na hiasachtaí sin a fháil,
féadfaidh sé nó sí urrúis a chruthú agus a eisiúint agus iad faoi réir
cibé ráta úis, agus faoi réir cibé coinníollacha i dtaobh aisíoca,
fuascailte nó aon ní eile is cuí leis nó léi, agus íocfaidh sé nó sí isteach
sa Státchiste na suimeanna go léir a gheofar ar iasacht amhlaidh.

(3) Déanfar príomhshuim na n-urrús go léir a eiseofar faoin alt
seo, agus an t-ús ar na hurrúis sin, agus na caiteachais a thabhófar i
ndáil le heisiúint na n-urrús sin a mhuirearú ar an bPríomh-Chiste
nó a thoradh fáis agus beidh siad iníoctha as an gcéanna.
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15.—Féadfaidh an tAire, chun críocha an Achta seo agus faoi réir
cibé coinníollacha a chinnfidh sé nó sí, deontais a thabhairt as
airgead a sholáthróidh an tOireachtas—

(a) don fhochuideachta,

(b) don Bhord, nó

(c) don Choimisiún.

16.—Beidh feidhm ag fo-ailt (1) agus (2) d’alt 21 d’Acht 1976
maidir leis an bhfochuideachta mar atá feidhm acu maidir leis an
mBord faoi réir na modhnuithe seo a leanas:

(a) forléireofar an tagairt don Bhord mar thagairt don
fhochuideachta; agus

(b) forléireofar tagairtí don Aire mar thagairtí don Aire
Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil.

17.—(1) Gan dochar do cheanglais Achtanna na gCuideachtaí i
ndáil le cláir chomhardaithe agus cuntais, coimeádfaidh an
fhochuideachta, i cibé foirm a cheadóidh an tAire, le toiliú an Aire
Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha agus an Aire
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, gach cuntas is cuí agus is
gnách ar an airgead go léir a gheobhaidh sí nó a chaithfidh sí agus,
go háirithe, coimeádfaidh sí san fhoirm sin a dúradh na cuntais
speisialta sin go léir a ordóidh an tAire ó am go ham le toiliú an
Aire Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha agus an Aire
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.

(2) Tráth nach déanaí ná 6 mhí ó dheireadh na bliana díreach tar
éis na bliana airgeadais lena mbaineann siad nó ar cibé dáta is luaithe
ná sin a shonróidh an tAire ó am go ham, déanfar cuntais a
choimeádfaidh an fhochuideachta de bhun an ailt seo a chur faoi
bhráid iniúchóra arna cheapadh ag an bhfochuideachta chuige sin
lena n-iniúchadh agus, díreach tar éis an iniúchta, déanfar cóip de na
cuntais, agus de cibé cuntais eile (más ann) a ordóidh an tAire, tar éis
dul i gcomhairle leis an Aire Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní
Nádúrtha agus leis an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, a
thíolacadh don Aire agus, a luaithe is féidir tar éis na cóipeanna sin
a thíolacadh dó nó di, cuirfidh an tAire faoi deara cóipeanna den
chéanna a leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas.

(3) Íocfaidh an fhochuideachta le hiniúchóir arna cheapadh faoin
alt seo chun cuntais na fochuideachta a iniúchadh cibé táillí a
cheadóidh an tAire le toiliú an Aire Cumarsáide, Fuinnimh agus
Acmhainní Nádúrtha agus an Aire Caiteachais Phoiblí agus
Athchóirithe.

18.—Déanfaidh an fhochuideachta, tráth nach déanaí ná an 30
Meitheamh gach bliain, tuarascáil a ullmhú agus a chur faoi bhráid
an Aire agus an Aire Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní
Nádúrtha maidir le comhlíonadh a feidhmeanna faoin Acht seo aici
sa bhliain díreach roimhe sin, agus déanfaidh an tAire, a luaithe is
féidir tar éis an tuarascáil sin a fháil, a chur faoi deara cóipeanna den
tuarascáil a leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas.
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CUID 3

Méadair Uisce a Shuiteáil

19.—Sa Chuid seo, ciallaíonn “údarás méadraithe”—

(a) an Bord, nó

(b) an fhochuideachta.

20.—(1) Maidir le feidhmeanna gach údaráis seirbhísí uisce faoi
mhír (f) d’fho-alt (1) d’alt 32 d’Acht 2007, i dteannta iad a bheith
inchomhlíonta ag údarás seirbhísí uisce, beidh siad inchomhlíonta ag
údarás méadraithe a mhéid amháin a bhaineann siad le háitreabh ina
bhfuil teaghais amháin nó níos mó, agus forléireofar tagairtí in aon
achtachán nó ionstraim faoi achtachán d’údarás seirbhísí uisce, a
mhéid a bhaineann siad le haon fheidhm den sórt sin, mar thagairtí
a fholaíonn tagairtí d’údarás méadraithe.

(2) Chun críocha na Coda seo agus faoi réir fho-alt (3), beidh
feidhmeanna (seachas na feidhmeanna dá dtagraítear i bhfo-alt (1))
de chuid údaráis seirbhísí uisce faoi Acht 2007, i dteannta a bheith
inchomhlíonta ag údarás seirbhísí uisce, inchomhlíonta ag údarás
méadraithe—

(a) ar an modh céanna a bheidís inchomhlíonta ag údarás
seirbhísí uisce,

(b) faoi réir an toilithe chéanna agus na gcoinníollacha céanna
(más ann) a chuirfí i bhfeidhm dá mbeadh na
feidhmeanna á gcomhlíonadh ag údarás seirbhísí uisce,
agus

(c) a mhéid amháin go bhfuil a gcomhlíonadh riachtanach nó
fóirsteanach maidir le comhlíonadh feidhmeanna dá
dtagraítear i bhfo-alt (1).

(3) D’fhonn amhras a sheachaint, beidh na feidhmeanna lena
mbaineann an t-alt seo inchomhlíonta—

(a) ag údarás seirbhísí uisce,

(b) ag údarás méadraithe, nó

(c) ag an dá údarás méadraithe i dteannta a chéile.

21.—(1) Beidh feidhm ag alt 41 d’Acht 2007 maidir le
comhlíonadh feidhmeanna de réir an Achta seo ag údarás
méadraithe faoi réir na focail seo a leanas a scriosadh, i bhfo-alt (2),
“faoi réir thoiliú an údaráis bóithre iomchuí i gcás nach é an t-údarás
seirbhísí uisce an t-údarás bóithre don bhóthar sin nó don áit sin a
bheartaítear a bheith ina bóthar”.

(2) D’fhonn amhras a sheachaint, beidh feidhm ag forálacha an
Achta um Pleanáil agus Forbairt, 2000 maidir le húdarás méadraithe
mar atá feidhm acu, de bhua fho-alt (12) d’alt 41 d’Acht 2007 maidir
le húdarás seirbhísí uisce.
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22.—(1) Déanfar an mhaoin go léir i méadair de réir bhrí Chuid
5 d’Acht 2007 arna suiteáil de bhun feidhmeanna a thugtar leis an
Acht seo a dhílsiú don fhochuideachta.

(2) Ní choimhtheoidh an fhochuideachta aon mhaoin a dhílsítear
di leis an alt seo gan toiliú an Aire agus an Aire Caiteachais Phoiblí
agus Athchóirithe.

23.—Beidh feidhm ag alt 29 d’Acht 2007 maidir le húdarás
méadraithe mar atá feidhm aige maidir le húdarás seirbhísí uisce
agus, dá réir sin, forléireofar tagairtí san alt sin d’údarás seirbhísí
uisce mar thagairtí a fholaíonn tagairtí d’údarás méadraithe.

CUID 4

Ilghnéitheach

24.—(1) Beidh ag an bhfochuideachta na cumhachtaí sin go léir
atá riachtanach nó fóirsteanach chun a feidhmeanna faoin Acht seo
a chomhlíonadh.

(2) Beidh ag an mBord na cumhachtaí sin go léir atá riachtanach
nó fóirsteanach chun a fheidhmeanna faoin Acht seo a
chomhlíonadh.

25.—(1) Féadfaidh an Bord, ar thosach feidhme an ailt seo, na
rudaí sin go léir a dhéanamh is gá nó is fóirsteanach chun go
gcomhlíonfaidh sé feidhmeanna seirbhísí uisce faoi aon achtachán a
rithfear tar éis an tAcht seo a rith.

(2) Féadfaidh an fhochuideachta, ar thosach feidhme an ailt seo,
na rudaí sin go léir a dhéanamh is gá nó is fóirsteanach chun go
gcomhlíonfaidh sí feidhmeanna seirbhísí uisce faoi aon achtachán a
rithfear tar éis an tAcht seo a rith.

(3) Ní chomhlíonfaidh an Bord feidhm faoin alt seo má thugann
an tAire ordachán i scríbhinn don Bhord á cheangal air gan an
fheidhm a chomhlíonadh.

(4) Ní chomhlíonfaidh an fhochuideachta feidhm faoin alt seo má
thugann an tAire ordachán i scríbhinn don fhochuideachta á
cheangal uirthi gan an fheidhm a chomhlíonadh.

(5) San alt seo, ciallaíonn “feidhmeanna seirbhísí uisce”
feidhmeanna atá comhionann, nó comhchosúil, le feidhmeanna
údaráis seirbhísí uisce faoi Acht 2007.

26.—(1) Féadfaidh an fhochuideachta a iarraidh ar dhuine
iomchuí cibé faisnéis a thabhairt don fhochuideachta—

(a) a theastóidh ón bhfochuideachta le réasún d’fhonn a
chumasú di a feidhmeanna faoin Acht seo a
chomhlíonadh, nó

(b) a bhféadfaí a bheith ag súil leis ina leith le réasún go
mbeadh sí ag teastáil ón bhfochuideachta, dá dtabharfaí
di feidhmeanna (seachas feidhmeanna dá dtagraítear i
mír (a)) a bheadh comhionann, nó comhchosúil, leis na
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feidhmeanna sin a dhílsítear d’údarás seirbhísí uisce faoi
Acht 2007.

(2) Féadfaidh an Bord a iarraidh ar dhuine iomchuí cibé faisnéis
a thabhairt don Bhord—

(a) a theastóidh ón mBord le réasún d’fhonn a chumasú dó a
fheidhmeanna faoin Acht seo a chomhlíonadh, nó

(b) a bhféadfaí a bheith ag súil leis ina leith le réasún go
mbeadh sí ag teastáil ón mBord, dá dtabharfaí dó
feidhmeanna (seachas feidhmeanna dá dtagraítear i mír
(a)) a bheadh comhionann, nó comhchosúil, leis na
feidhmeanna sin a dhílsítear d’údarás seirbhísí uisce faoi
Acht 2007.

(3) Déanfaidh duine iomchuí de réir iarrata faoin alt seo.

(4) Leasaítear Acht 2007—

(a) in alt 6, trí “údarás seirbhísí uisce, Bord Gáis Éireann,
Uisce Éireann nó aon” a chur in ionad “údarás seirbhísí
uisce nó aon” agus trí “d’údarás seirbhísí uisce, do Bhord
Gáis Éireann, d’Uisce Éireann nó d’aon” a chur in ionad
“d’údarás seirbhísí uisce nó d’aon” sa dá áit a bhfuil sé.

(b) in alt 7, trí “údarás seirbhísí uisce, Bord Gáis Éireann,
Uisce Éireann” a chur in ionad “údarás seirbhísí uisce”.

(5) Chun críocha an ailt seo, is duine iomchuí gach duine díobh
seo a leanas:

(a) údarás áitiúil de réir bhrí Acht 2001;

(b) an Bord um Thionóntachtaí Cónaithe Príobháideacha
arna bhunú faoi alt 150 den Acht um Thionóntachtaí
Cónaithe, 2004;

(c) an tÚdarás Rialála Seirbhísí Maoine arna bhunú faoi alt 9
den Acht um Sheirbhísí Maoine (Rialáil), 2011;

(d) sealbhóir de thuras na huaire ar cheadúnas arna dheonú
faoi fho-alt (1) d’alt 14 d’Acht 1999 chun críocha mhír
(g) den fho-alt sin;

(e) an Ghníomhaireacht Bainistíochta Rialtais Áitiúil arna
bhunú faoin Ordú fán nGníomhaireacht Bainistíochta
Rialtais Áitiúil (Bunú), 2012 (I.R. Uimh. 290 de 2012);

(f) na Coimisinéirí Ioncaim;

(g) an tAire Coimirce Sóisialaí;

(h) aon duine eile atá forordaithe de thuras na huaire le hordú
arna dhéanamh ag an Aire tar éis dul i gcomhairle leis an
gCoimisinéir Cosanta Sonraí;

(i) custaiméir de réir bhrí an Achta Gáis (Eatramhach)
(Rialáil), 2002, nó custaiméir deiridh de réir bhrí Achta
1999, den Bhord.
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27.—(1) Féadfaidh an Coimisiún, ar thosach feidhme an ailt seo,
na nithe sin go léir is gá nó is fóirsteanach a dhéanamh chun go
gcomhlíonfaidh sé feidhmeanna rialála uisce faoi aon achtachán a
rithfear tar éis an tAcht seo a rith.

(2) Féadfaidh an Coimisiún—

(a) comhairle a thabhairt don Aire i ndáil le beartas a
fhorbairt maidir le soláthar seirbhísí uisce a rialáil, nó

(b) dul i gcomhairle leis an mBord, leis an bhfochuideachta,
le húdaráis seirbhísí uisce nó le haon duine arna fhorordú
nó arna forordú le hordú ón Aire chun aon cheann dá
fheidhmeanna faoin Acht seo a chomhlíonadh.

(3) San alt seo—

ciallaíonn “feidhmeanna rialála uisce”, i ndáil leis an gCoimisiún,
feidhmeanna, maidir le haon duine do sholáthar seirbhísí uisce, atá
comhionann, nó comhchosúil, le feidhmeanna an Choimisiúin faoi
Acht 1999, agus folaíonn sé—

(a) feidhmeanna a bhaineann le muirir a shocrú i leith
seirbhísí uisce den chineál sin a sholáthar,

(b) caighdeáin íosta seirbhíse a shonrú maidir le seirbhísí uisce
den sórt sin a sholáthar,

(c) leasanna daoine dá soláthraítear seirbhísí uisce a chosaint;

tá le “seirbhísí uisce” an bhrí chéanna atá leis in Acht 2007.

28.—(1) Leasaítear alt 105 d’Acht 2007—

(a) trí fho-alt (1) a scriosadh,

(b) i bhfo-alt (2), trí “fho-alt (4)” a chur in ionad “fho-ailt (1)
agus (4)”, agus

(c) i bhfo-alt (11), trí “I gcás” a chur in ionad “Gan dochar
d’fho-alt (1), i gcás”.

(2) Aistrítear feidhmeanna gach údaráis seirbhísí uisce faoi alt 105
d’Acht 2007 a mhéid amháin a bhaineann siad le teaghaisí chun an
Bhoird agus chun na fochuideachta, agus forléireofar tagairtí in aon
achtachán nó ionstraim faoi achtachán d’údarás seirbhísí uisce, a
mhéid a bhaineann siad le haon cheann de na feidhmeanna sin, mar
thagairtí a fholaíonn tagairtí don Bhord agus don fhochuideachta.

(3) Chun críocha an ailt seo, beidh feidhmeanna (seachas na
feidhmeanna a aistrítear chun an Bhoird agus chun na fochuideachta
faoi fho-alt (2)) de chuid údaráis seirbhísí uisce faoi Acht 2007, i
dteannta a bheith inchomhlíonta ag údarás seirbhísí uisce,
inchomhlíonta ag an mBord agus ag an bhfochuideachta—

(a) ar an modh céanna a bheidís inchomhlíonta ag údarás
seirbhísí uisce,

(b) faoi réir an toilithe chéanna agus na gcoinníollacha céanna
(más ann) a chuirfí i bhfeidhm dá mbeadh na
feidhmeanna á gcomhlíonadh ag údarás seirbhísí uisce,
agus
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(c) a mhéid amháin go bhfuil a gcomhlíonadh riachtanach nó
fóirsteanach maidir le comhlíonadh feidhmeanna arna n-
aistriú faoi fho-alt (2).

(4) D’fhonn amhras a sheachaint, beidh na feidhmeanna lena
mbaineann an t-alt seo inchomhlíonta—

(a) ag an mBord nó ag an bhfochuideachta, nó

(b) ag an mBord agus ag an bhfochuideachta i dteannta a
chéile.

29.—Leasaítear alt 4 den Acht Rialtais Áitiúil (Forálacha
Airgeadais)(Uimh. 2), 1983—

(a) trí mhír (a) d’fho-alt (1) (arna chur isteach le fo-alt (3)
d’alt 12 den Acht Rialtais Áitiúil (Forálacha Airgeadais),
1997), a scriosadh, agus

(b) trí fho-alt (1B) (arna chur isteach leis an bhfo-alt (3) sin)
a scriosadh.

30.—Leasaítear alt 15 d’Acht 1976 tríd an bhfo-alt seo a leanas a
chur isteach:

“(1A) Déanfaidh an Bord, de bhreis ar na cuntais a
cheanglaítear air a choimeád faoi fho-alt (1), na cuntais sin go
léir is cuí agus is gnách ar an airgead go léir a gheobhaidh nó a
chaithfidh sé i leith chomhlíonadh a fheidhmeanna faoin Acht
Seirbhísí Uisce, 2013 a choimeád i cibé foirm a cheadóidh an
tAire, le toiliú an Aire Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní
Nádúrtha agus an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.”.

31.—Déanfaidh an Bord, tráth nach déanaí ná an 30 Meitheamh
gach bliain, tuarascáil ar chomhlíonadh a fheidhmeanna aige faoin
Acht seo le linn na bliana díreach roimhe sin a ullmhú agus a chur
faoi bhráid an Aire agus an Aire Cumarsáide, Fuinnimh agus
Acmhainní Nádúrtha, agus déanfaidh an tAire, a luaithe is féidir tar
éis an tuarascáil sin a fháil, a chur faoi deara cóipeanna den tuarascáil
a leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas.

32.—(1) Féadfaidh an tAire ordachán a thabhairt i scríbhinn don
Bhord nó don fhochuideachta, i ndáil le comhlíonadh a
fheidhmeanna ag an mBord, nó comhlíonadh a feidhmeanna ag an
bhfochuideachta, faoin Acht seo, lena gceanglófar air nó uirthi na
beartais sin de chuid an Rialtais a shonraítear san ordachán a
chomhlíonadh.

(2) Féadfaidh an tAire, le hordachán i scríbhinn, ordachán faoin
alt seo (lena n-áirítear ordachán faoin bhfo-alt seo) a leasú nó a
chúlghairm.

(3) Ní thabharfaidh an tAire ordachán faoin alt seo gan ceadú a
fháil i dtosach ón Aire Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní
Nádúrtha.
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(4) Comhlíonfaidh an Bord ordachán arna thabhairt dó faoin alt
seo.

(5) Comhlíonfaidh an fhochuideachta ordachán arna thabhairt di
faoin alt seo.
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